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Abstract 

The public life in Islam was, and still is, based primarily on the use of Arabic language as a 

tool for dealing in social affairs, and this had an impact before the entry of non-Arabic 

speaking nations such as Turks and Indians and then other peoples of Asian countries in 

the Malay Peninsula and its bordering areas, who did not convert to speaking of Arabic 

made the Arabic speaking regions good places for the transfer of Arabic culture. Under 

this process, the Arabic alphabets (in its original or altered shapes) got transferred to those 

areas which were dominated my Islam in the shape of new languages such as Persian, 

Turkish, Urdu and even Malay in Asia, and Swahili language ‘Hausa’ in Africa. No doubt 

there are evidences of early migration of text from and into Arabic. The Umayyad era can 

however be specially pointed out in this regard as the common life in this period extended 

to a large community of non-native speakers of Arabic, both civil and in government 

service. The translation movement into Arabic flourished in the Abbasids rule, which 

initially focused on the transfer of philosophical and scientific books to the Arabic 

language, but later on included literary works into its sphere as well. Translation from 

Arabic into Urdu started while Urdu was still in its preliminary stages, even its name was 

not yet determined. The focus of the present article is on the abridged history of 

translation of religious literature from Arabic into Japanese. Special emphasis has been 

given to highlight the difficulties of translation of the religious terminologies of Islam into 

Japanese along with some suggestions. 

 

 

 

 

                                                 
    كيوتو   –أستاذ اللغات الشاقية وآداهبا  جبامعة دوشيشا 
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 مدخل:
 

قائيمة أساسا على استعيمال اللغة العارية وسيلة  –وال تزال  -كانت احلياة العامة يف اإلسالم
للتعامل يف مجيع األمور، وكان هلذا أثاه قبل دخول عناصا غري انطقة ابلعارية كالفاس والرتك واهلنود مث 

ولوا بىل التكل  ابلعارية مما جعل غريي  من شعوب رلدان آسيا يف أرخبيل املاليو وما جاوره الذين مل يتح
املنطقة اإلسالمية الناطقة ابلعارية مكاان مناسبا للنقل الثقايف رعد ذلك حني ياجا النص منها بىل 
املناطق اليت انتشا فيها اإلسالم، وظهات فيها لغات جديدة، استخدم رعضها شكل احلاف العايب 

ىت املالوية يف آسيا، واللغة السواحيلية ولغة اهلاوسا يف للتعبري، فكانت الفارسية والرتكية واألردية وح
 بفايقيا تكتب ابحلاف العايب، رينيما تنوعت أشكال يجاة النص العايب بىل يذه املناطق.

 

 البـداايت: 
ال شك أن يناك مناذج مبكاة هلجاة النص من العارية وبليها، بال أننا نبدأ ينا ابلعصا األموي، حني 

شرتكة نتيجة امتزاج عناصا جديدة يف الدولة اإلسالمية مع اتسا  رقعتها، وردأت تطورت احلياة امل
حاكة الرتمجة اليت ازديات فييما رعد كيما يو معاوف يف عصا الدولة العباسية، ويي احلاكة اليت ركزت 

رتمجة يف البداية على نقل الكتب اليت تعاجل موضوعات فلسفية وعليمية بىل اللغة العارية، وقد اطلع ابل
مرتمجون مستقلون كانوا يف معظيمه  بما من غري املسليمني، وبما من حديثي العهد ابإلسالم، وازديات 
الرتمجة يف القان الاارع  اهلجاي الذي أطلق عليه  العصا الذييب للرتمجة العارية، وكان ملدرسة رغداد 

م( مكانة ماموقة ررتمجته 759يجاية/142فضل كبري يف ذلك، رينيما احتل  عبد هللا رن املقفع )ت 
لكتاب "كليلة ودمنة" أو "خاافات ريداب" عن الفارسية القدمية "البهلوية" والسنسكايتية، وعاف العامل  
كله كليلة ودمنة عن طايق تلك الرتمجة العارية، ذلك آلن األصل القدمي مل يعثا عليه يف اللغتني البهلوية 

ود تشاره رني حكاايت "كليلة ودمنة" ورعض حكاايت والسنسكايتية وبن كان البعض يشري بىل وج
 وردت يف "املهاهبارات" و"البانتشاانتاا".

 

 النص: سلبيات وإجيابيات ترمجة
من املعاوف أن الرتمجة بىل العارية كان هلا أتثرييا السليب واإلجيايب من وجهات نظا خمتلفة فقد أغنت 

اى أوجدت فيها أفكارا مل يستطع عليماء اإلسالم آنذاك الثقافة العارية اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخ
تنقيتها من الشوائب اليت دخلت الفكا اإلسالمي وأدت بىل ظهور فاق وطوائف أثات سلبا على حاكة 
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املد اإلسالمي، وألقت رشوائب كثرية يف حوض العقيدة اإلسالمية  الصحيحة اليت مل تعاف التعقيدات 
ى عنها الشا  ، لكن الرتمجة وعلى الاغ  من ذلك أغننت الفكا العايب الفلسفية أو اخلوض يف أمور هن

اإلسالمي وأثاته رطايقة خدمت الدين اإلسالمي والدعوة اإلسالمية وصدت عن اإلسالم يجيمات 
شاسة عن طايق متكني املسليمني من مواجهة الطاف اآلخا ابألسلوب نفسه الذي مل نكن نعافه بال من 

 الرتمجة. خالل نقل أفكاره عرب
  

ونتيجة للظاوف السياسية اليت ما هبا العامل اإلسالمي، وقيام دول مستقلة رعيدا عن املنطقة الناطقة ابلعارية، 
ردأ ايتيمام تلك الدول ابلرتمجة والنقل عن العارية، فنقل الفاس واألتااك بىل لغته  أمهات الكتب العارية، 

ردية رعد ذلك ما يفيدي  من كتب عارية ال حصا هلا، وتبع ذلك ونقل اهلنود أيضا بىل الفارسية مث بىل األ
نقل الكتب العارية بىل لغات عديدة منها البنغالية واملاليامل والصينية ولغة املاليو واإلندونيسية، ويف العصا 

 احلديث بىل اللغة الكورية واللغة الياابنية.
  

سلوب املتبع يف النقل والرتمجة منذ املااحل األوىل يهيمنا ينا أن نبني كيف تطور فن الرتمجة، فقد كان األ
يو الرتمجة "الصاحية" أي الرتمجة " احلافية" أو الرتمجة غري الصاحية اليت تقوم على تقليد عيمل مكتوب 
رلغة غري عارية مع تغيري صورة البيئة وأمساء األعالم واألماكن أو غرييا من وسائل، وقد اتبع يذا 

 تب الطب والفلسفة وكذلك  يف تامجة األعيمال األدرية فييما رعد. األسلوب يف تامجة ك
 

كان للرتمجة الصاحية أو احلافية مضاريا على حساب املعىن وأدى ذلك بىل مااجعة الرتمجات فييما رعد، 
م( 874يجاية/260رينيما جلأ فايق من املرتمجني بىل الرتمجة ابملعىن مثليما فعل حنني رن بسحق )ت 

الطب واملنطق، والطبيعة والاايضة، ومل تكن كتبه يف حاجة بىل مااجعة بال يف العلوم  الذي نقل علوم
الاايضية. ألنه مل يكن متضلعا منها، ويذا يؤكد على أن املرتج  جيب أن يكون على معافة مبوضوعه 

 الذي يرتمجه، وأن يكون متخصصا فيه رصاف النظا عن اللغة اليت يرتج  منها.
 

يتعلق ررتمجة األعيمال األدرية اإلرداعية رقدر ما يتعلق ررتمجة الكتب الدينية والكتاابت ويذا املبحث ال 
املتعلقة ابلثقافة واملعارف اإلسالمية بىل عدد من اللغات الشاقية، فإذا كانت تامجة األعيمال اإلرداعية 

و انقال مبدعا، بال أن تستلزم أن تكون الرتمجة برداعية، والرتمجة اإلرداعية تتطلب ابلضاورة مرتمجا أ
اإلردا  ليس يو األما الوحيد الضاوري ينا، فاإلردا  جيب أن يقرتن ابألمانة العليمية والدقة حىت تكون 
الرتمجة مميزة ذات غىن وعيمق، ففايق من املرتمجني كان يلجأ أحياان بىل الرتمجة التفسريية وجيوز يذا يف 
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أما مقبول أيضا يف الرتمجة التلخيصية اليت تقوم على بعطاء جمال العلوم كالطب والكييمياء وغرييا، ويو 
خالصة لليموضو ، وليس تامجته رشكل كامل، بال أن األما خيتلف متاما يف تامجة الكتب الدينية 
املتعلقة مببادئ اإلسالم وأسسه، بذ تستلزم الرتمجة الدقة واألمانة وخباصة فييما يتعلق ررتمجة املصطلح 

  عارية من لغات الشعوب اإلسالمية أو غرييا.الديين بىل لغة غري
 

ليس يناك من شك يف أن آداب اللغة العارية ردأت منذ عقود حتظى ابيتيمام الشاق والغاب على 
السواء، ومن املعاوف أن الشعا اجلايلي واإلسالمي واحلديث واملعاصا قد تاج  بىل معظ  اللغات 

ت عارية بىل لغات أوررية وبىل لغات شاقية كثرية منها الشاقية واللغات األوررية، كيما تامجت روااي
الفارسية والرتكية واألردية وحىت الياابنية وغرييا، وال أبس ينا بذا استخدم املرتمجون طايقة الرتمجة احلاة 
أو التفسريية أو حىت التلخيصية، لكن األما خطري جدا بذا ما تصاف املرتج  يف تامجته حملتوى كتاب 

 وعا يتعلق ابلدين.يتضيمن موض
 

 الرتمجة إىل األردية:  –الباكستانية جتربة شبه القارة اهلندية 
ردأت الرتمجة من العارية بىل األردية مع ظهور األردية يف شبه القارة يف مااحلها األوىل حني كانت 

زدياريا تسيمى مبسيميات خمتلفة، ومضت الرتمجة تزديا جنبا بىل جنب مع تطور اللغة األردية ذاهتا وا
روصفها لغة أدرية وعليمية على حد سواء، وميكن القول دومنا تادد بن الرتمجة من العارية مل تؤد دورا 
مهيما وأساسيا يف تطور اللغة األردية وأدهبا فقط رل كان هلا أثايا الواضح يف تطور لغات الشعوب 

ندونيسية ـ وينطبق يذا أيضاعلى اإلسالمية كالفارسية واألفغانية )البشتو( والرتكية والبنغالية واإل
 السواحيلية واهلاوسا وغريمها من اللغات اليت أتثات ابلعارية يف بفايقيا.

 

فييما يتعلق ابللغة األردية رذل العليماء واألدابء اهلنود املسليمون وغري املسليمني كيما أسه  رعض 
األردية، وملا كانت الرتمجة حباجة جهدا كبريا يف نقل الفكا العايب بىل اللغة   1األورريون يف ذلك أيضا

بىل معج  يعني املرتمجني قام العامل اهلندي الفاضل مري عبد الواسع يانسوي رتأليف معجيمه "غاائب 
اللغات" الذي يعد أول معج  يف األردية، وكان عبد الواسع قد كتب أيضا معجيما رعنوان "محد ابري" 

ألردية، ومل يكتب رعد معج  " غاائب اللغات" أي معج  تضيمن ألفاظا عارية وما يقارلها ابلفارسية وا
معجيمه " نوادر م(  1756يجاية/ 1170آخا بال رعد مخسني سنة حني كتب سااج الدين آرزو )ت 

 اللغات". 
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ايت  عليماء اهلند رتأليف رسائل فقهية، كيما نظ  الشعااء أشعارا تناولت موضوعات دينية متنوعة، ومن 
لفاظ العارية بىل لغات ألأولئك العليماء واألدابء مل يعيمدوا بىل تامجة الكثري من ا اجلديا ابلذكا ينا أن

أيل اهلند مبا فيها الفارسية واألردية، آلهن  شعاوا رعدم قدرة اللفظة اهلندية على أداء معىن اللفظة العارية 
ال األلفاظ العارية يف أو داللتها احلقيقية، وخباصة يف جمال العقيدة الدينية، ومن مث جلؤوا بىل بدخ

نصوصه  املرتمجة كيما يي دون تغيري، ويكذا صارت األلفاظ العارية يف النص الديين متثل أحياان 
 . 2% فقط40% رينيما صارت األلفاظ اهلندية والفارسية متثل 60

  

مل واألديب ومل يقتصا األما على العليماء واألدابء املسليمني رل تعداه بىل غري املسليمني، فنالحظ أن العا
لفاظ العارية والفارسية والرتكية يف مؤلفاته، ألا م( يستخدم1518يجاية/924اهلندي "كبري") تويف سنة 

ويكتبها كيما ينطقها ابلطايقة اهلندية فكليمة مسجد عنده "مسيت" وكليمة صدق عنده "سدك"  أما  
مل يشأ أن يرتج  املصطلح  كليمة كعبة فهي عنده " كااب" وكليمة تسبيح عنده "تسبيه" ويكذا..  فكبري

الديين " صدق" أو تسبيح"  فاملسجد ليس له ما يقارله، ويو ال ميكن أن يكون بال مسجدا، والكعبة 
ال معىن هلا بال املعىن الذي يعافه هبا أيل اهلند هلذا أرقى اللفظة العارية كيما يي ورنطقها اهلندي القايب 

م له مدلوله اإلمياين، وال ميكن تامجته بىل لفظة حتيمل من النطق العايب، كيما أن الصدق يف اإلسال
الداللة ذاهتا، ويكذا دخلت املصطلحات الدينية ابلتدريج بىل معظ  لغات شبه القارة اهلندية ولغات 
شعوب العامل اإلسالمي كيما يي دون تامجة، حمتفظة مبفايييمها الداللية، فكان العامل أو الشاعا بذا  

ظ  قصيدة حياص متاما على استخدام األلفاظ العارية كيما يي.ويذا مثال خمتصا كتب رسالة دينية أو ن
 من منظومة قدمية رعنوان " كشف الوجود" لشاعا يندي مسل :

  "هللا واحد أحد 
 يو الظايا ويو الباطن 

  واحد صيمد 
 منزه عن كل شيئ  

 دائ   قائ  ال ولد له
 وال أب له وال أم  

 وال يدركه العقل"
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ومة السارقة تضيمت األلفاظ العارية التالية: )هللا ، واحد ، أحد ، ابطن ، صيمد، دامي "دائ " قامي فاملنظ
"قائ " (  وال تزال يذه األلفاظ تستخدم يف اللغة األردية منذ نشأهتا وحىت اليوم. ويكذا أسه  العليماء 

وضوعات دينية تتس  ابلدقة يف واألدابء يف بثااء لغته  من جهة و قدموا من جهة أخاى مادة مرتمجة يف م
 التعبري والرباعة يف أداء املفهوم األصلي، وخباصة يف نقل الفكا الديين. 

 

بن عيملية تامجة املوضوعات الدينية تتس  ابحلساسية الشديدة ويو ما جعل العليماء يعارضون يف البداية 
العليماء الذين أخذوا على عاتقه  يذا  تامجة معاين القاآن الكامي بىل اللغة الفارسية واألردية، مما اضطا

األما وخاضوا التجارة بىل وضع معان أللفاظ القاآن الكامي تكتب فوق الكليمات، دون ايتيمام 
رضبطها داخل السياق األصلي للغته  أو ضيمن مجلة مفهومة، مث جاءت ماحلة اتلية مت فيها ضبط 

احلة الرتمجة التفسريية ملعاين ألفاظ القاآن األلفاظ داخل مجل مفهومة، وكانت املاحلة الثالثة يي م
 الكامي.

 

ويكذا نالحظ أن العليماء يف اهلند متكنوا من التغلب على قضية تامجة املصطلح الديين بىل لغاهت ، 
وأحسب األما كذلك يف معظ  لغات الشعوب اإلسالمية ففي الفارسية مثال يستخدمون كليمة "مناز"  

أيضا يستخدمون اللفظة العارية صالة مبعنايا يف العارية، وتبقى كليمة من أجل كليمة "صالة"  لكنه  
صالة لديه  أكثا دقة من كليمة مناز الفارسية بذا ما قصدان أداء الصالة ابملصطلح الديين  ويكذا  
ابلنسبة للفظ اجلاللة  هللا بذ يستخدمون يف الفارسية أحياان كليمة "خدا" ، ويف اهلند يستخدمون لفظ 

ة "هللا" وكليمة "خدا" ويستخدمون أيضا اللفظة السنسكاينية "هبكوان" ركاف فارسية لكن اجلالل
اللفظة األخرية ال ميكن أن تستخدم يف نص ديين بسالمي ألن مفهومها الداليل يف اهلندوكية مغايا 

واليت تستخدم  متاما  ملفهوم هللا يف العقيدة اإلسالمية أو حىت مفهوم اللفظة الفارسية "خدا " مبعىن هللا
 . 3ركثاة يف النصوص الفارسية

 

 قضية ترمجة املصطلح الديين يف اللغة الياابنية: 
ردأت تامجة املصطلح الديين العايب بىل الياابنية منذ أكثا من تسعني عاما حني ظهات الطبعة األوىل 

وقد اطلع هبذه املهيمة يف جزئني، يـ  1338م 1920لرتمجة معاين القاآن الكامي ابللغة الياابنية  عام 
الذي ختاج يف قس  اآلدب جبامعة طوكيو ومل  Ken-ichi Saksmotoالياابين  كني بتشي ساكاموتو 

يكن مسليما بال أن اهلدف من الرتمجة كان خدمة الدراسات اخلاصة مبقارنة األداين، وال ميكن أتكيد 
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جنليزية للنسخة القدمية لرتمجة إلنص الرتمجة امعافته ابللغة العارية، وقد ذكا أنه ردأ الرتمجة معتيمدا على 
يـ( 1196م/1782) George Salleمعاين القاآن الكامي املطبوعة يف لندن اليت قام هبا  جورج ساله 

م( وأيضا  ميدويز رودويل 1882)ت  Edward Henry Palmerوراجعها  بجاورج يناي ابملا
Medows Rodwell يـ(.1318م/ 1900) ت 

 

رتمجة أول حماولة لرتمجة نص ديين، ويو نص له قدسيته يف قلوب املسليمني، وقد صدرت يذه ال تكان
الرتمجة يف وقت مل يكن للدراسات اإلسالمية والعارية مكان يذكا يف الياابن ، فضال عن أن املرتج  مل 

ض الكثري يكن يعاف اللغة العارية، وقام ابلرتمجة عن طايق لغة وسيطة يي اإلجنليزية، لذا ساد الغيمو 
من املصطلحات القاأنية والدينية، فقد استخدم املصطلحات البوذية الشائعة يف اللغة الياابنية مقارل 
املصطلحات اإلسالمية أو املصطلحات املتعلقة أبحكام الشايعة اإلسالمية، كيما استخدم  كني أتشي 

نية وشا  انتشاريا رني الناس،  ساكاموتو  أحياان املصطلحات اإلجنيلية اليت تامجت من قبل بىل اليااب
كيما كان يستخدم أحياان املصطلحات الكونفوشية الواردة من الصني واملنتشاة رني الياابنيني ، وكيما 

مل تكن الرتمجة دقيقة كيما أن املرتج  كان  4يقار الشيخ أرو ركا مورميوتو يف كتاره  االسالم يف الياابن
ة الناس يف العامل اإلسالمي لذا وردت أخطاء يف الرتمجة. مما على دراية رسيطة ابحلياة العارية وحيا

استلزم  ابلضاورة ظهور تامجة جديدة يف وقت ردأت فيه الياابن هتت  ابلعامل اإلسالمي، وتؤسس معايد 
وصدرت الرتمجة الثانية جبهد ثالثة من الياابنيني ي   غورو    5ومااكز لدراسة اإلسالم والثقافة اإلسالمية

وميزويو ايماغوتشي  Bunpachiro Arigaوأمحد يونباتشريو أريغا   Goro Takahashiاشي اتكاي
Mizuho Yamaguch ول ابلعبء األكرب يف عيملية الرتمجة رينيما ايت  أمحد أريغا أل، وقد اطلع ا

يـ( قد 1273م /1856وميزوخو ايماغاوتشي ابإلشااف على الطباعة والنشا، وكان اتكاياشي ) ولد 
جنيل كيما لعب دورا مهيما يف الدعاية للنصاانية ونشا مطبوعاهتا يف الياابن  إلررتمجته الياابنية لاشتها 

مبواطنه أمحد أريغا الذي كان  ىلكن أحدا ال يدري ملاذا اجته بىل تامجة معاين القاآن الكامي وكيف التق
وىل، ويعتقد ألالرتمجة احايصا على بصدار تامجة ملعاين القاآن الكامي أفضل وأرخص من  –كيمسل    –

 Rodwell 6جنليزية لاودويل إلالشيخ أرو ركا مورميوتو أن الرتمجة اعتيمدت أساسا على الرتمجة ا
 

وكان أريغا نصاانيا مث  -رعد أن نشا الياابين املسل  أمحد أريغا تامجة معاين القاآن الكامي ابللغة الياابنية  
ليه، فبدأ  رنشا عدة كتيبات عن اإلسالم، ويذكا أن قاابن أخذ على عاتقة الدعوة ب -اعتنق اإلسالم 

كان قد أسس يف طوكيو مطبعة عارية، وقام    -ويو داعية من اتاترستان ياجا بىل الياابن  -علي 
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يـ، كيما أصدر جملة ابللغة 1357م/1938رطباعة القاآن الكامي رنصه العايب دون تامجة وذلك عام 
ابإلسالم والفكا اإلسالمي من أمهها اجليمعية اإلسالمية للياابن الرتكية، وظهات مجعيات ايتيمت 

العظيمي ومعهد الثقافات الشاقية ومجعية مسجد كوريه ومجعية مسجد طوكيو وكانت اجليمعية األوىل 
تض  ابحثني ودارسني ايابنيني غري مسليمني عكفوا على دراسة اإلسالم من جوانبه الثقافية مث قدم بىل 

سليمون من خمتلف البلدان اإلسالمية أسهيموا مع مسليمي الياابن يف تامجة املزيد من الياابن ابحثون م
الكتيبات عن اإلسالم والثقافة اإلسالمية، مث زار عدد من املسليمني الياابنيني البالد اإلسالمية وعايشوا 

لغة العارية فهيما املسليمني يف حياهت  ووقفوا على مفهوم املصطلح الديين ودالالته، وشعاوا رضاورة فه  ال
صحيحا ومعافة ما تتضيمنه األلفاظ العارية من معان ومن رالغة، حىت يتيمكنوا من نقل الفكا 
اإلسالمي الصحيح ملواطنيه  يف الياابن رشكل دقيق، وعلى الاغ  من اعتيماد رعض الياابنيني مسليمني 

أوكاوا عند تامجته ملعاين القاآن  وغري مسليمني على النص اإلجنليزي أو اآلملاين أحياان مثليما فعل شوميه
الكامي فإن رعضه  اعتيمد أساسا على النص العايب، رعد أن ابت من الواضح أن فه  القاأن الكامي 

 .7دستور اإلسالم يستلزم ذلك اآلما الذي يو
 

يـ  واستيما 1365م /1946تامجته ملعاين القاآن الكامي عام  Shomei Okawaأوكاوا  هلقد ردأ شومي
يـ وقد اعرتف شوميه أوكاوا 1369م/1950يـ وصدرت الرتمجة عام 1368/م1948رتمجة حىت يف ال

رصعورة تامجة املصطلح الديين ويعرتف رضاورة معافة اللغة العارية وبجادهتا كشاط لرتمجة معاين القاآن 
كنه أن يبد  الكامي تامجة صحيحة : " بن املسل  التقي الور  الذي لديه معافة جيدة ابللغة العارية مي

ابلشكل املاغوب واملطلوب" ويكذا متىن أن يكون مسليما وشعا أبنه "  مجة ايابنية ملعاين القاآن الكاميتا 
 8ليكون مسليما حقا من الصعب عليه أن ميارس شعائا اإلسالم يف جمتيمع غري مسل  كالياابن" 

 

درس الفلسفة وعل   الذي Toshihiko Izutsuمث جاء املستشاق الياابين املعاوف توشيهيكو بزوتسو 
العارية ليرتج  معاين القاآن الكامي من العارية مباشاة لتصدر تامجته عام  فقه اللغة وعل  الداللة وأجاد

للقارئ الياابين، وأوضح ذلك يف مقدمته  ر يف الرتمجة أحياان ليوصل املعىنيـ وقد حتا 1377م/1957
 للرتمجة :

  

ص" حني يكون  مكتواب ابللغة العارية، ولكن حني ترتج  معانيه بىل " القاآن الكامي  يطلق عليه " ن
لغة أخاى، فإنه يصبح نوعا من الشاوح املكتورة رتلك اللغة وتكون الرتمجة نثاا عاداي يشاح النص 
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األصلي، ورداية أود أن أقول بن يذه الطبعة الياابنية ملعاين القاآن الكامي ال تعين ابلضاورة أن تكون 
يتا يقارل النص اآلصلي.."  ويعرب بيزوتسو عن صعورة تامجة املصطلح الديين رقوله: " كليما نصا دين

عيمقنا معافتنا ابللغة العارية كليما شعاان رصعورة تامجة معاين القاآن الكامي بىل اللغات اآلخاى رل نعترب 
ظهات تامجات  اعتيمدت  ومع تطور الدراسات العارية واإلسالمية يف الياابن  9يذا أماا يشبه احملال."

 Yasunariعلى النص القاآين مباشاة دون لغة وسيطة، ومن رني يذه الرتمجات تامجة ايسوانري ابن  

Ban وأسامو بيكيداOsamu Ikeda  يـ  ويي تامجة سهلة عيمد فيها 1390م/1970اليت صدرت عام
اابنية ردال من استخدام املرتمجان بىل استخدام املصطلحات الياابنية الشائعة يف أألدريات الي

املصطلحات الكالسيكسة اليت جترت أحياان املصطلحات الدينية الياابنية الكالسيكية اليت يصعب على 
 اإلنسان العادي فهيما ، وقد أضافا شاوحات مع الرتمجة كليما استلزم اآلما. 

يـ مبساعدة عدد 1392م/1972وأخريا جاءت الرتمجة املعتيمدة اليت ردأيا احلاج عيما ميتا وصدرت عام  
من املسليمني الياابنيني، وقد رافق ذلك كله دع  رارطة العامل اإلسالمي ملسليمي الياابن يف بعداد تامجة 
معاين القاآن الكامي اليت اطلع هبا احلاج عيما ميتا، واليت كانت تامجة عن النص العايب مباشاة دون لغة 

يـ مث عام 1391م/1971ااجعتها وحتايايا عام وسيطة، ويي الرتمجة اليت أعيدت طباعتها رعد م
ويعاد النظا يف   10يـ.1423م/ 2002يـ مث أعيدت طباعتها أكثا من ماة آخايا عام 1402م/1982

كل طبعة، فيت  حتايا رعض العبارات وتصحيح رعض الكليمات أو بضافة شاوح خمتصاة أحياان ، وتعاد 
  11ت الدينية ويت  تدقيقها،صياغة عبارات الرتمجة املعقدة وتااجع املصطلحا

 

وال رد من اإلشارة ينا بىل اجلهد الوافا الذي رذله األستاذ الدكتور حسن كو انكاات واألستاذة املاحومة 
م/ 2011مارس سنة  25حبيبة كاؤري انكاات يف بصدار تامجة جديدة ملعاين القاآن الكامي )صدرت يف 

ر شاوحاهتا األستاذ حامد شييمومورا، واعتيمد يف حتقيقها يـ( وقد ايت  رتوثيق مصاد1432رريع الثاين  8
ونقل املعاين على كتب رصينة يف التفسري، ومن اجلديا ابلذكا أن املرتمجني أحلقوا ابلرتمجة تامجة 

 . 12للقااءات العشا املتواتاة اليت نزل هبا القاآن الكامي  لتغطية لغات القبائل العارية وهلجاهت  وثقافته 
 

  تب الدينية اإلسالمية إىل الياابنية:ترمجة الك
على الاغ  من ايتيمام املثقفني الياابنيني ابإلسالم قبيل احلاب العاملية الثانية مما كان له أثاه يف ظهور 
أحباث جيدة للتعايف ابلدين احلنيف، فإن أمهية اإلسالم للياابن انتهت رعد احلاب العاملية الثانية رعد 
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ا الكربى رزعامة الياابن، نتيجة هلزمية الياابن يف احلاب،  وتوقفت أنشطة أن أخفق حل  حتقيق آسي
 يـ.1370م/1951االيتيمام ابإلسالم أثناء االحتالل األمايكي للياابن واستيما ذلك حىت عام 

يـ ووجود سفارات عارية وبسالمية يف الياابن 1371م/1952رعد أتسيس مجعية مسليمي الياابن عام 
من العارية بىل الياابنية،على يد املسليمني الياابنيني والدعاة من البلدان العارية  نشطت حاكة الرتمجة

من البالد العارية وأتسيس  املاكز اإلسالمي يف  واإلسالمية، خاصة رعد عودة جميموعة البعثات الياابنية
طوكيو مث املعهد العايب اإلسالمي يف طوكيو فا  جامعة اإلمام  حميمد رن سعود اإلسالمية  مث دع  
أقسام اللغة العارية يف اجلامعات الياابنية وساعد على ذلك أزمة البرتول اليت دفعت الياابن بىل االيتيمام 

لة التعاف علي ثقافتها ودع  عالقاهتا االقتصادية هبا، فازديات حاكة الرتمجة والنقل ابلدول العارية وحماو 
 بىل العارية، وياجات بىل الياابن نصوص كثري من الاواايت والقصص العارية يف تلك اآلونة.

 

ات  ابإلضافة بىل تامجة معاين القاآن الكامي ظهات تامجات احلديث النبوي الشايف بىل الياابنية وتامج
كتب تتعلق ابالسالم اترخيه وأفكاره وعقائده وغري ذلك من كتب عامة تقدم للياابنيني معلومات عن 
اإلسالم أو البالد اإلسالمية، منها على سبيل املثال ال احلصا قاموس اإلسالم الذي صدر عن دار 

عن مجعية  ييبونشا للنشا، وتامجة صحيح مسل  واخللفاء الاشدون يف جملدين وغرييا وقد صدرت
الصداقة الياابنية السعودية ابلتعاون مع رعض أعضاء مجعية مسليمي الياابن، وتامجة كتاب عقيدة أيل 
السنة واجليماعة للشيخ العثييمني والسياسة الشاعية لشيخ اإلسالم ارن تييمية والسرية النبوية ملصطفي 

ا الرتمجات الياابنية من العارية السباعي، ونساء النيب ورنات النىب للدكتورة رنت الشاطئ ويصعب حص
ومن غرييا من تامجات لغات الشعوب اإلسالمية كالفارسية واألردية والرتكية تلك املتعلقة ابإلسالم 

  13والفكا اإلسالمي، نظاا التسا  رقعة االيتيمام ابلدراسات اإلسالمية اليوم يف الياابن.
  

ز على موضوعات الشايعة اإلسالمية ونظام احلك ،  من املالحظ أن ايتامامات الباحثني الياابنيني تاك
كيما ياكز رعضه  على قضااي اترخيية وسياسية، أما املطبوعات اليت تنتشا رني عيموم القااء فهي تامجات 
ألف ليلة وليلة، وتامجات رواايت جنيب حمفوظ ويوسف بدريس وغسان كنفاين وغريي ، ويذكا أن 

تلق رواجا بال رني الدارسني املتخصصني أو من دخلوا اإلسالم  الكتب اليت تعاجل موضوعات دينية ال
حديثا ، ويؤالء دون شك يواجهون صعورة يف فه  املصطلح الديين العايب املرتج  بىل الياابنية، وخباصة 
املصطلح األساسي املتعلق مببادئ اإلسالم ورشايعة اإلسالم، وقد كان آلحداث احلادي عشا من 

 أمايكا أثايا يف زايدة بقبال الشعب الياابن على قااءة الكتب املتعلقة ابآلسالم سبتيمرب اإلريارية يف
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سواء املؤلفة أو املرتمجة، وايتيمام شاحية كبرية من عيموم الشعب الياابين ررتمجات معاين القاآن الكامي 
القتصاد وتامجات الكتب املتعلقة ابلشايعة، رينيما ايتيمت الشاكات ابلكتب اليت تتناول موضوعات ا

اإلسالمي والبنوك اإلسالمية، وانتشات رعض األلفاظ واملصطلحات اإلسالمية على لسان البعض أو 
أصبحت مفهومة لدى الشار  الياابين مثل:  حالل، حاام ، جمايدين ، هللا ، رمضان مبعين الصوم ، 

امها يف اإلعالم حج أو مكة مبعىن احلج، وسنة وشيعة، جهاد وغرييا من ألفاظ انتشات رسبب استخد
 الياابين املسيمو  واملائي واملقاوء.

 

 اقرتاحات  وتوصيات:
ال يدعي كاتب يذه السطور أنه عارف ابلياابنية أو جميد هلا، لكنه من واقع جتارته وما لديه من قليل 
رضاعة وما أاتحته له فاص االختالط وامليمارسة متكن من الوقوف على رعض النقاط املهيمة فييما يتعلق 
ررتمجة املصطلح الديين بىل اللغة الياابنية وعليه فهناك توصيات أو اقرتاحات متواضعة يقدمها بىل 
املهتيمني ابلتعايف ابلثقافة العارية اإلسالمية يف الياابن لألخذ هبا بن رأوا أهنا مناسبة، رعد دراسة األما 

 أرناء الشعوب اإلسالمية.من خالل جلنة مشرتكة من املتخصصني الياابنيني والعاب وغريي  من 
 

ن املرتمجني أل، ذلك جدا ة من العارية بىل الياابنية قصري عافنا من السطور السارقة أن عيما الرتمج
الياابنيني اعتيمدوا يف الرتمجة على نص وسيط بجنليزي أو فانسي أو أملاين أو حىت فارسي وحىت يومنا 

ية أو الرتكية ردال من الرتمجة مباشاة من العارية، يذا يعتيمدون أحياان على نص عايب مرتج  بىل األرد
وياجع السبب بىل نقص يف عدد املرتمجني من العارية بىل الياابنية، وافتقار املكتبة الياابنية بىل معج  
عايب ايابين متكامل يسهل على املرتمجني مهيمته ، ابإلضافة بىل نوعية الكتب اليت ترتج  واليت يسعى 

ا بىل طاحها يف السوق الياابين لكي جيين من ورائها الفائدة املاجوة، ويكذا انتشات املرتج  أو الناش
 .صص اليت تامجت مباشاة من العاريةتامجة ألف ليلة وليلة وغرييا من الاواايت والق

 

 والتغلب على الصعوابت سابقة الذكر يستلزم ما يلي:
المية يف الياابن، ووضع خطة جديدة لتدريس اللغة : االيتيمام رتدريس اللغة العارية والثقافة اإلس أوال 

العارية لطالب اجلامعات الياابنية ومااكز تعلي  اللغة العارية، وميكن تطبيق يذه اخلطة من خالل منهج 
يدرس يف املعهد العايب اإلسالمي ويعاض من خالله على اجلامعات الياابنية املعنية رتدريس اللغة 

عايد واملؤسسات اليت تعين ابللغة العارية والرتمجة، وتقدمي منح للطالب العارية، فضال عن دع  امل
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قامة يف البالد العارية، وذلك من أجل بعداد جيل جديد من املستعارني الياابنيني يكون إلوالدارسني ل
قادرا على فه  اللغة وثقافتها رشكل يسيمح له ابلنقل والرتمجة عنها مباشاة ردال من االعتيماد على 

 غات الوسيطة.الل
 

: جيب االيتيمام ابلدارسني العاب يف اجلامعات العارية الذين يدرسون يف أقسام اللغة الياابنية، اثنيا 
مثل قس  اللغة الياابنية يف جامعة القاياة، وجامعة عني مشس، وشعبة اللغة الياابنية يف جامعة امللك 

خاجيي يذه األقسام الستكيمال سعود ويف غرييا من األقسام بن وجدت مث العيمل على جذب 
شرتاك مع زمالئه  الياابنيني إلدراساهت  ليسهيموا من جانبه  يف عيملية الرتمجة من العارية بىل الياابنية او ا

املتخصصني يف اللغة العارية لتكوين فايق متخصص يف الرتمجة من العارية بىل الياابنية وابلعكس مما يعود 
ة معا، ردال من اجتاه يؤالء اخلاجييني للعيمل ابلشاكات التجارية أو شاكات ابلنفع على العارية والياابني

العائد املادي ملن يعيمل  –لألسف  -السياحة وما بىل ذلك نظاا للعائد املادى الوافا الذي يفوق كثريا 
 يف البحث العليمي والرتمجة أو حىت يف التدريس اجلامعي.

  

املتخصصني الياابنيني والعاب يت  تدريبه  يف الياابن ويف البلدان ضاورة بعداد فايق من املرتمجني  اثلثا:
العارية، ضيمن راامج حمددة ومتجددة لدى املؤسسات واجلامعات املعنية، على أن يشكل يؤالء فايق 
عيمل مشرتك يتوىل تامجة سلسلة من الكتب اليت تتعلق ابإلسالم وثقافته وحضارته، على أن يلتزم الفايق 

مجة املصطلح الديين أو اثباته كيما يو يف العارية مع شاحه يف اهلوامش، حىت ياسخ املعىن يف الدقة يف تا 
ذين القارئ الياابين مع ماور الوقت بنطالقا من التجارة قدميا يف عدد من اللغات الشاقية اليت تستخدم 

ردأت تستخدم اليوم املصطلح العايب كيما يو دون تغيري، وحديثا يف رعض اللغات األوررية اليت 
 الكليمات العارية مثل: مسجد، وصالة،  وصوم، وزكاة  وغرييا  ردال من املقارل  األوريب.

 

: العيمل على بعداد معج  متكامل ايابين عايب وآخا عايب  ايابين يهتيمان رتقدمي املصطلح الديين رابعا
جدا، وخباصة أن املرتمجني  للناطقني ابللغتني رشكل صحيح ودقيق فتوحيد املصطلح يف الرتمجة أما مه 

الياابنيني األوائل اضطاوا بىل استخدام املصطلحات البوذية والشنتوية مقارل املصطلحات اإلسالمية يف 
ين ألهن  مل جيدوا أمامه  ة اإلسالمية، وكانوا يف ذلك مضطا تامجته  ملعاين القاآن الكامي والكتب الديني
ا عيمد املسيحيون منه  بىل استخدام املصطلح املسيحي من وسيلة غري تلك اليت جلؤوا بليها، كيم
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أحياان، ويف ماحلة اتلية انتبه املرتمجون الياابنيون فكانوا يستخدمون أحياان املصطلح العايب ورمبا شاحوا 
 مفهومه أيضا.

  

ف يالحظ أن املعاج  الثنائية اليت ظهات يف الياابن كانت تسعى بىل حتقيق غاية أخاى  فل  يكن  اهلد
يـ صدر " القاموس املفصل عايب 1400م/1980يف املقام األول موجها للرتمجة الدينية، ففي عام 

وردع  من مجعية الصداقة  14يـ اتمورا  ايابين" حتت بشااف جلنة اترعة ملعهد الشاق األوسط راائسة
من املتخصصني ، السعودية الياابنية ومجعية الصداقة الياابنية الكويتية، وقد شارك يف بعداده خنبة 

ومبااجعة مواد القاموس يستشعا املاء أنه تامجة لقاموس عايب، بذ من املالحظ أنه ال يتبع منهجا رعينه 
لتحقيق الفائدة املاجوة منه، وقد قامت سفارة امليملكة العارية السعودية يف حينها رشااء أعداد كبرية 

يـ كيما قامت إبيداء نسخ 1402م/1982أودعتها مكتبة املعهد العايب اإلسالمي يف طوكيو عام 
 لليمهتيمني ابللغتني العارية والياابنية.

  

يـ صدر" معج  املصطلحات األساسية للعلوم والتقنية: عايب/ بجنليزي/ايابين " 1414م/1993ويف عام 
على أشاف على وضعه اجلغاايف الياابين بايؤ كوروري مع خنبة من العاب والياابنيني، الذين اعتيمدوا كلية 

احلاسوب، وقد انل املشاو  دعيما ماليا ضيمن راانمج دع  تطويا الربامج التعلييمية ابللغة الياابنية من معهد 
شاكة الشاق األوسط شن، وقد ايتيمت رنشاه دار جاابن فاوندية ملؤسسة الياابن املعاوفة ابس  اللغة الياابني

الزيت العارية احملدودة، وعلى الاغ  من وجود للخدمات االستثيمارية اليت تولت حتاياه ابلتعاون مع شاكة 
رعض املالحظات اليت تؤخذ على يذا املعج  فهو مفيد لليمتخصصني يف العلوم التقنية وي  األقدر على 

 حتديد مدى الفائدة منه.
  

ويناك معج  اثلث من وضع مؤسسة الياابن للتبادل الثقايف اجلاابن فاونديشن ويو رعنوان  اللغة 
يـ يف طوكيو ويو يف األساس 1398م/1978دروس الكاجني الطبعة العارية وقد صدر عام    الياابنية

من وضع أستاذ متخصص يف جامعة طوكيو للدراسات األجنبية وقامت ابلرتمجة العارية  صديقة حيايت 
شكل من أشكال الكتارة  500واتكيشي أوغامي من راديو الياابن أن اتش كيه  ويتضيمن القاموس 

ية  الكاجني املستخدمة يف اللغة الياابنية مع شاح طايقة كتارتها مع مجل توضح معانيها املتختلفة الصين
وريان طايقة النطق الصيين  والياابين، ويناك معج  آخا رعنوان " قاموس ايابين عايب"  من أتليف 

صفحة  120يـ ويو معج  صغري حيتوى على 1399م/1979ريوئيتشي  انغي  طبع يف برايل عام 
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مع ملحق أبمساء دول العامل ورعض اجليمل املفيدة وره أخطاء معظيمها مطبعي ويو مفيد لليمبتدئني 
واملؤلف يذكا قي مقدمته أنه أعد القاموس من أجل الدارسني العاب الذين يدرسون اللغة الياابنية 

آخا رعنوان  وذلك لتشجيع أرناء العاب على دراسة اللغة الياابنية ورعد ذلك رسنة نشا معجيما 
 يـ  1409م/1988ايابين وصدرت طبعته الثانية عام  –قاموس اجليب  عايب 

  

مث ظهات رعض املعاج  اليت تفيد املهتيمني ابللغة العارية مثل "القاموس لليمبتدئني عايب  ايابين"  وأيضا 
عام يـ والثانية 1418م/1997"القاموس لليمبتدئني ايابين عايب"، صدرت الطبعة األوىل عام 

بىل اللغة العارية، واطلع ابلعيمل فيه   –ابسبورت  –ـ وُجعل العنوان ابلياابنية " جوازك ه1427م/2006
 اخلطاط الياابين الشهري " فؤاد" يوندا كوبتشي  وبيشيغورو اتداكي.

  

ومؤخاا ايتيمت امللحقية الثقافية السعودية يف الياابن إبعداد  قاموس متخصص رعنوان "قاموس 
م 2012ايابين "  صدرت طبعته األوىل يف ارايل  –بجنليزي  –ات اإلدارية واالقتصادية : عايب املصطلح

وقد أشاف على اللجنة اليت أعدته وتاأس حتايايا الدكتور املهندس عصام أمان هللا خباري امللحق الثقايف 
فة اللغة الياابنية والثقافة لليميملكة العارية السعودية يف طوكيو، وقد درس يف الياابن وله اب  طويل يف معا 

 279الياابنية، وقد ض  فايق العيمل عدد كبري من الباحثني والدارسني  العاب والياابنيني، ويض  املعج  
صفحة يف املدخل اخلاص ابلياابنية، أما الفهاس اخلاص  266صفحة يف املدخل اخلاص ابلعارية و

ار بىل رق  الصفحة اليت ورد فيها املعين ابلياابنية وفيها ُيش  386ىل ب 267ابإلجنليزية  فهو من صفحة 
 وابلعارية.

 

ويناك معاج  أخاى  لكنها يف عيمومها ال تسعف املهتني ابلرتمجة الدينية، كيما أهنا تعاين من نقص  
كبري يف عدد املداخل مما جيعل الدارسني الياابنيني يف اجلامعات الياابنية يلجؤون كالعادة بىل املعاج  

 ميس اإلجنليزية العارية أو غرييا.  والقوا
 

من ينا نالحظ وجود حاجة ملحة بىل بعداد معج  عايب ايابين وآخا ايابين عايب وذلك رتشكيل جلنة  
موسعة من املتخصصني على أن تقدم هل  املادة العليمية لليمعج  ابلعارية، أي تكون مداخل املعج  يف 

هال مبسطا، وأن يتضيمن مداخل أساسية هتت  ابملصطلحات البداية ابلعارية ، ويااعى فيه أن يكون س
الدينية واأللفاظ اليت ختدم التعايف ابإلسالم والفكا اإلسالمي، وأن يشارك يف اإلشااف على بعداده 
متخصصون عاب وايابنيون، ويت  متويله عن طايق املؤسسسات واجليمعيات الصديقة يف الياابن ويف 
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لتعايف ابإلسالم والثقافة اإلسالمية، وميكن أن  تتوىل دار نشا ايابنية خارجها، واملؤسسات املهتيمة اب
 توزيع املعج  عند صدوره.

  

خامسا: املااجعة الدقيقة لليمصطلحات الدينية يف الكتب املرتمجة بىل الياابنية وحىت يف الكتب الصادرة 
ورا  متس العقيدة رل تتعلق مببادئ ابلياابنية، ويذا أما مه  جدا ذلك آلن رعض الكتب املرتمجة تتناول أم

اإلسالم، وينا تكيمن اخلطورة، فقد يتصاف املرتج  يف تامجة عبارة تتعلق ابلصالة مثال، ويذا مثال واضح 
من تامجة كتاب " مدخل بىل اإلسالم" للربوفسا محيد هللا رمحه هللا ، فاملرتمجة السيدة كاودو ميوكو " 

سية ركلية االداب جبامعة كيئو يف طوكيو، ويي ترتج  عن الفانسية كيما مسليمة" ختاجت يف قس  اللغة الفان
أهنا درست يف قس  الدراسات اخلاصة جبامعة األزيا وألفت عدة حبوث منها: املاأة يف اإلسالم، والصحوة 
 اإلسىالمية وقضية الالجئني الفلسطينيني، ومن الواضح أهنا تامجت كتاب الربوفسا محيد هللا عن الفانسية

على الاغ  من كتارة عنوانه ابلعارية يكذا " مدخل بىل اإلسالم" جنبا بىل جنب مع العنوان ابلياابنية  
isramu gaidetsu  م/ 1983 وقد ايت  املاكز اإلسالمي يف طوكيو ررتمجة الكتاب ونشاه، وصدر يف يوليو

رتمجة اليت حتتاج بىل مااجعة دقيقة، يـ، واحلقيقة يندرج الكتاب حتت قائيمة الكتب الدينية امل1404ذو القعدة 
وردت  320وياجع السبب بىل أسلوب الرتمجة ووجود أخطاء واضحة فيها بن مل تكن فاضحة، ففي صفحة 

 العبارة التالية ابللغة الياابنية وتامجتها ابلعارية: 
 

إلضافة بىل يذا )الصالة مخس ماات يف اليوم، ويف يوم اجليمعة جيب أن تقام الصالة الثانية مجاعة، واب
 يناك صالة تقام ماتني يف السنة ماة رعد انتهاء رمضان يف يوم العيد وماة يف االحتفال رعيد األضحى.

 

والصالة األوىل ركعتان، والصالة الثانية والثالثة أررع ركعات والصالة الاارعة ثالث ركعات، والصالة 
 رعد الصالة اخلامسة.( اخلامسة أررع ركعات ... والاسول كان يصلي ثالث ركعات

يالحظ أن الرتمجة خلت من مسيمى الصلوات فل  تاد كليمة صالة الفجا أو الصبح أو صالة الظها أو 
العصا أو املغاب أو العشاء أو صالة التهجد مثال، ومت تاقي  الصلوات يكذا الصالة األوىل والصالة 

تشري بىل مسيمى الصالة ابلعارية كأن تقول الثانية بىل آخاه، ويو ما كان ضاوراي أن تذكاه املرتمجة و 
الفجا أو الظها مثليما ذكات  يف صالة الوتا، ومن ينا تكيمن أمهية املصطلح الديين يف عيملية الرتمجة، 
ورمبا يكون لليمرتمجة عذريا، ألهنا عيمدت بىل الرتمجة احلافية أو املعجيمية ، لكن املثال التايل يوضح 

 ما يلي: 320فقد ورد يف الصفحة نفسها ص مكيمن اخلطورة يف يذه الرتمجة 



 

الترجمة من العربیۃ  إلى اللغات الشرقية وقضية المصطلح الديني  2عددال، 2: اجمللدشاور اسالميكسپ  2011دمسرب -يوليو 
  

82 

 

) يف يوم اجليمعة ، ويف يوم العطالت القومية" الامسية"  الصلوات كلها ركعتان فقط ... ( ويذا يو النص 
مث أتيت عبارة ان     “ Kinyobi to saijitu no reihai wa subete ni rakato de aruابلياابنية " 

 صلي الوتا ثالث ركعات رعد الصالة اخلامسة.الاسول صلى هللا عليه وسل  كان ي
  

ين أفكيف ميكن أن تكون الصلوات يف يوم اجليمعة ويف العطالت الامسية ركعتني فقط! وال أدري من 
ليف العالمة الربوفسا محيد هللا يامحه جاءت املرتمجة هبذا املعىن فال ميكن أن ياد يذا يف كتاب من أت

 هللا.
  

املاكز اإلسالمي األما واقرتحت مااجعة للكتب الدينية املرتمجة اليت صدرت  وقد ذكات لليمشافني على
وقد رحب القائيمون  15عن املاكز، ونشا أصل يذاالبحث ملخصا يف جملة الفيصل  منذ عشا سنوات

ـ بال أن األما يستلزم مااجعة كل ما ه1425م/ 2004على املاكز رذلك أثناء زايريت لليماكز أواخا عام 
مجات وكتاابت ابللغة الياابنية بذا ما أعيدت طباعتها، وخباصة ما يتعلق منها أبمور الشايعة صدر من تا 

 والفقه ومبادئ اإلسالم وأي تامجة ألجزاء من معاين القاآن الكامي.
  

ويكذا جيب علينا أن نويل تامجة املصطلح الديين ايتيماما كبريا يف الرتمجة بىل الياابنية وخباصة أن اتريخ 
مجة بليها ليس ربعيد، كيما أن الكثريين ممن خيوضون غيماريا حيتاجون بىل املزيد من سنوات اخلربة الرت 

والدراية ابللغة العارية ورالغتها من جهة وابإلسالم وشايعته وفقهه من جهة أخاى، ويو ما ال يتوفا بال 
احلياة عن االيتيمام ررتمجة  لعدد قليل جدا من الياابنيني املسليمني وغري املسليمني، الذين تشغله  أمور

 الكتب الدينية اإلسالمية. 
 

كيما ال رد أن هنت  رتأصيل املصطلح اإلسالمي يف الرتمجات الياابنية، فيمثال الصوم يف اللغة العارية 
خيتلف مفهومه الديين عن مفهوم الصوم يف اللغة الياابنية ، فكليمة " داجنكي" الياابنية"  مصطلح 

تناول الطعام والشااب ألايم قد تطول أو تقصا طبقا لقدرة ريبان البوذية أو  روذي يعين الصوم عن
الناسك البوذي وعليه فليس من الواجب على الياابين العادي أن يصوم أردا ألن الصوم قاصا على 
الاايب أو الناسك بن شاء أو أراد ذلك، ويو نفسه حيدد املدة أو الفرتة اليت يصوم فيها عن الطعام 

اب قد تصل بىل ثالثة أايم أو أكثا حسب طاقته، وهلذا وجب استخدام اللفظ العايب جنبا بىل والشا 
جنب مع الرتمجة الياابنية كيما يو مث شاح املصطلح حىت يشيع مث يستخدم  رعد ذلك دون تامجة ، كيما 

ااتكنا اليت يو احلال يف كليمة " انتفاضة" اليت صارت معاوفة للياابنيني مثال وصارت تكتب حباوف الك
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تكتب هبا يف العادة األلفاظ الدخيلة على اللغة الياابنية، ، فالياابين ينزعج بذا قيل له أن "داجنكي" 
الصوم" يكون طوال شها رمضان من كل عام، ويو فاض من فاائض اإلسالم ألن املفهوم يف ذينه 

ا رلياليها، ويذا أما مستحيل االمتنا  عن تناول الطعام والشااب مدة شها رمضان أي مدة ثالثني يوم
ابلطبع ـ وعلى العكس من يذا سيشعا ابالطيمئنان بذا ما  شاح له معىن الصوم، وأنه االمتنا  عن 
الطعام والشااب من الفجا حىت غاوب الشيمس طيلة شها رمضان، وذكاان أيضا ما جيب أن يتحلى ره 

 ر .الصائ  من صون اللسان ومن األمور األخاى اليت حدديا الشا
 

وينطبق يذا أيضا على مفهوم الزكاة واحلج واألضحية والصدقات، واألما ابملعاوف والنهي عن املنكا 
ورا الوالدين  فضال عن املصطلحات األخاى مثل  البعث والقيامة والاسول والنيب وأولياء هللا والتوحيد 

ليمون يف البلدان اليت شافت والشاك ابهلل والتورة واملغفاة وغرييا من املصطلحات اليت اضطا املس
ابإلسالم يف آسيا وبفايقيا وغرييا بىل استخدامها كيما يي يف العارية شارحني مفهومها للناس حىت 
اعتادوا عليها دون شاح، فدخلت يذه األلفاظ واملصطلحات لغات يذه الشعوب وصارت جزءا ال 

 بالد وتتناقله األجيال عرب األزمان.يتجزأ من معجيمها اللغوى، وتاااث ثقافيا يستخدمه أدابء تلك ال
 

 لحواشي والتعليقاتا
 

1
ا انظا  مسري عبد احليميد براايي  ،األدب األردي اإلسالمي  الصفحات املتعلقىة   ط جامعة اآلمام حميمد رن سعود    

 م  الاايض1991اإلسالمية 
2
 مسري عبد احليميد األدب األردي اإلسالمي الصفحات املتعلقة.   

3
أللفاظ العارية املستخدمة يف اللغة األردية  املقدمة   ط  جامعة اإلمام حميمد رن سعود اإلسالمية  مسري عبد احليميد  معج  ا   

م املقدمة وأيضا  معج  تااكيب األلفاظ العارية يف اللغة األردية الصفحات األوىل ط جامعة اإلمام حميمد رن  1996الاايض
 م.2001سعود اإلسالمية  الاايض

4
 ط املاكز اإلسالمي  طوكيو  30إلسالم يف الياابن ابإلجنليزية ص أرو ركا مورميوتو  ا   

5
 مكتبة امللك غبد العزيز العامة  الاايض    392مسري عبد احليميد ، االسالم واألداين يف الياابن ص    

6
 .32اروركا مصدر سارق   ص    

7
 دستور اإلسالم " –وان " القاآن الكامي صدرت الرتمجة الثانية ألمحد أريغا وآخاين ملعاين القاآن الكامي  رعن   

8
 34أرو ركا  مورميوتو  مصدر سارق  ص    

9
 وما رعديا 448مسري عبد احليميد ، االسالم واألداين يف الياابن  ص     

10
 م2002م وأخريا 2000م و1996م ويف عام 1992و  1990مث  1983م مث 1982صدرت الطبعات أعوام    

11
 وما رعديا. 448الياابن ص االسالم واألداين يف    
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12
 21كتب األستاذ الدكتور ويبة الزحيلي تقايظا للرتمجة اثبتت ابلعارية مع تامجتها يف صدر الرتمجة وأرخ ما كتب يكذا     

 م2010يوليو 
13

يمعية ابللغة أنظا موقع املاكز اإلسالمي يف الياابن على شبكة االنرتنيت، وكتال اتريخ مجعية مسليمي الياابن الصادر عن اجل   
العارية وابللغتني الياابنية واإلجنليزية، ومطبوعات مجعية الصداقة الياابنية السعودية وانظا أيضا  اإلسالم واألداين يف الياابن ص 

 وما رعديا حتت عنوان املطبوعات اإلسالمية ابللغة الياابنية  وفه  اإلسالم واألداين يف الياابن  الصفحات املتعلقة 461
14

عاما من العالقات احليمييمة مع العامل العايب  أنظا حبوث مؤمتا  55ل سفريا للياابن يف الاايض وله كتاب مه  رعنوان عيم   
 – 201امللك  فيصل اجمللد الثالث مسري عبد احليميد  "امللك فيصل رن عبد العزيز يف الكتاابت الياابنية"  اجمللد الثالث  ص 

 يجاية.1430 نشا دارة امللك عبد العزيز    251
15

 32-30ص  291جملة  الفيصل الاايض  العدد    


